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Všeobecne záväzné nariadenie 

9/2013 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné  nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 26/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– 

podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z 

rozpočtu mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 9/2013 dňa 26.2.2013 

Vyvesené ma úradnej tabuli 5. marca 2013 

Účinnosť od 20. marca 2013 



 

Mesto Dunajská Streda podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov v spojení s § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších zmien a doplnkov  v y d á v a  toto 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné  nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 26/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim na území mesta 

Dunajská Streda z rozpočtu mesta 

 I. 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Dunajská Streda č. 26/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom 

pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Článok 12 ods.1 znie: 

 

„1. Mesto poskytne dotáciu na systémové zateplenie fasády obytného domu do výšky 15 

000 eur  na  jeden bytový dom vo vybraných lokalitách v centrálnej zóne mesta. Dotácia 

sa poskytuje až  do výšky rozsahu finančných prostriedkov určených v rozpočte mesta na 

príslušný rok na panelový program a za podmienok ďalej uvedených.“ 

   

II. 

           

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli Mestského úradu v Dunajskej Strede. 

 

V Dunajskej Strede, 26.2.2013 

 

                                                                              

                                                                      JUDr. Zoltán Hájos 

                                                                                primátor mesta 

 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí dňa 26.2.2013 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli mesta 

a na internetovej stránke mesta dňa 08.02.2013 

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 

5.3.2013 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 20.3.2013 


